
Опис навчальної дисципліни 

 

Масаж в педіатрії. 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 28. 

Лектори:  

к.пед.н. Грибок Н.М. 

Результати навчання: 

– застосовувати сучасні знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та 

вміти  аналізувати медичні, соціальні і особистісні проблеми пацієнта/клієнта у 

контексті Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я; 

– вміти аналізувати і трактувати  інформацію з історії хвороби пацієнта та від інших 

фахівців, залучених до реабілітації; 

– демонструвати уміння збирати анамнез, визначати функціональний стан осіб різного 

віку та нозологічних груп із складною прогресуючою патологією органів і систем; 

– застосовувати методи обстеження для визначення та вимірювання змін на рівні 

структури та тіла, діяльності та участі, трактувати отриману інформацію, демонструючи 

доказове прийняття рішень; 

– демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом для визначення його потреб 

щодо рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії; 

– прогнозувати результати фізичної терапії, встановити цілі терапевтичного втручання; 

– демонструвати здатність до пацієнтоцентричної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною, членами мультидисциплінарної команди; 

– постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта; 

– демонструвати позитивне ставлення до власної професії і готовність бути 

відповідальним за наслідки професійної діяльності перед суспільством; 

– демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність у сфері фізичної 

терапії та планувати свій професійний розвиток; 

– критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики 

фізичної терапії, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження у 

професійну діяльність; 

– визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи; 

– презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та 

наукових публікацій державною та іноземною мовами; 

– дотримуватись основних юридичних вимог та Етичного Кодексу фізичного терапевта у 

своїй фаховій діяльності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії, 

– фізіобальнеотерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату, 

– фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем, 

– фізична терапія в геронтології та геріатрії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Масаж в дитячій практиці. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму. 

Показання та протипоказання до призначення масажу. Техніка виконання основних 



прийомів масажу дітей першого року життя. Гімнастичні вправи і масаж для дітей 

першого півріччя життя. Гімнастичні вправи і масаж для дітей другого півріччя життя. 

Лікувальний масаж і лікувальна гімнастика при захворюваннях дітей першого року життя. 

Лікувальний масаж і гімнастика при вродженій м’язовій кривошиї. Методика проведення 

масажу і лікувальної гімнастики при пупковій грижі. Лікувальний масаж і гімнастика при 

вродженій клишоногості. Методика проведення масажу і лікувальної гімнастики при 

вродженому вивиху стегна. Масаж при травматичних пошкодженнях плечового 

сплетення. Методика проведення масажу і гімнастики при захворюваннях і розладах 

центральної нервової системи. Методика проведення масажу і гімнастики для 

недоношеної дитини. Вимоги до проведення масажу і гімнастики. Масаж при 

захворюваннях органів дихання. Масаж при гострій пневмонії у дітей. Масаж при 

бронхіальній астмі у дітей. Масаж при рахіті. Масаж при гіпотрофії. Масаж при нічному 

нетриманні сечі. Техніка та методика проведення масажу при сколіотичній хворобі у 

дітей. Методика проведення масажу при плоскостопості у дітей. Масаж при дитячому 

церебральному паралічі. 

Рекомендована література:  
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Вакулекно, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред Л.О. Вакуленко 
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9.  Панаев М. С. Основы массажа и реабилитации в детской педиатрии / Серия 
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, письмова самостійна робота, 

співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії.  


